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สารจากคณบดี 

 
ในปีงบประมาณ 2561  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไดด้ าเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ได้แก่ การจัดเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการคณะ และด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

ผลงานและผลส าเร็จในการด าเนินงานของคณะในปีงบประมาณ 
2561 เกิดจากความร่วมมือของอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของ
คณะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาในปีงบประมาณ 2561 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สู่สาธารณชนให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2561 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในด้านต่างๆ แก่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ขอขอบคุณคณะผู้ด าเนินงาน อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

          สิบโท  
                                                 (ดร. พิศุทธิ์  บัวเปรม) 
                                        คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
ประวัติและความเป็นมา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2527 ซึ่งได้ก าหนดให้วิทยาลัย
ครูขยายฐานะทางวิชาการให้สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนๆ ได้ เดิมนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาภาควิชา
เกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งเป็น  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารงานโดยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม ผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกเกษตรกรรม และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  ผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
 ในปี  พ.ศ.  2547 ได้ รวมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ซึ่งเดิมเป็นโปรแกรมวิชาที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ารวมกันกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีหลักสูตรดังนี้ 

- โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี  
- โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี 
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  2 ปีหลัง 

ประกอบด้วย 6 แขนงวิชา คือการผลิต ไฟฟ้า ก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และการจัดการ
อุตสาหกรรม และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง (อ.วท.) สาขาโลหะ และก่อสร้าง  

ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ขึ้น ใช้ชื่อว่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี จึงมีการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5 สาขา 
คือ สาขาเทคโนโลยีการผลิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม   

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาสัตวศาสตร์, 
สาขาพืชศาสตร์, สาขาการจัดการการเกษตร และสาขาคหกิจการอาหาร   

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอหลักสูตรใหม่ มีการ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย  
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
- สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
- สาขาวิชาการจัดการการเกษตร  
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   
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2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  

2.2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  

และนอกจากนั้นยังมีการร่วมจัดท าหลักสูตรและร่วมจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ในปี  พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ขอเปลี่ยนชื่ อคณะ จากชื่อ “คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร” เปลี่ยนเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ตามราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 81 ก หน้า 33 วันที่ 26 สิงหาคม 2558  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและการด าเนินงาน
ในปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ท าการปรับปรุง
หลักสูตรและเสนอหลักสูตรใหม ่มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย  

- วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
- วิชาเอกพืชศาสตร์ 
- วิชาเอกการจัดการการเกษตร  
- วิชาเอกคหกรรมศาสตร์   
- วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย  

- วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
- วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
- วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
- วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ  
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6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  
 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ย้ายสังกัดจากคณะครุศาสตร์ มาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
 

สีประจ าคณะ   
สีเขียว  คือ  ความอุดมสมบูรณ์ 

 
ดอกไม้ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ดอกปทุมมา 

 
อัตลักษณ์ 
 “บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน” 
  
เอกลักษณ์ 
 “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
 
ค่านิยมองค์กร : 

แสวงหาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
 
ปรัชญา   

ใฝ่รู้ สู้งาน ช านาญกิจ 
 
ปณิธาน   

ใฝ่เรียนฝึกฝน  ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม น าความรู้สู่ท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 
พันธกิจ  

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้ 

2) การผลิตครูให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
3) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
4) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
5) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย   
6) การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ :   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 

เป้าประสงค์ 
1. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. มีบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่

ท้องถิ่น 
3. เพ่ิมคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
2. ประสานภาคธุรกิจและเครือข่ายผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่สามารถสร้างสมรรถนะ

บัณฑิตตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสนับสนุน 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รู้รักสามัคคี และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 
5. พัฒนาการจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นคนดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
6. พัฒนาทักษะความจ าเป็นของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 

 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตครูมีสมรรถนะที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
2. มีการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครู 

 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู 
2. สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. มีการน้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
3. มีแหล่งการเรียนรู้การบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการสนับสนุน

ของคณะ 
4. นักศึกษาและบุคลากรของคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสาน เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ 
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพันธกิจสัมพันธ์ 
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้ศาสตร์พระราชาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนได้อย่างแท้จริง 
4. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมตาม
ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของสังคมตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับท้องถิ่นและสังคม 
3. มีการน าศาสตร์พระราชาบูรณาการเข้ากับงานวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
4. มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 
3. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับท้องถิ่นและสังคม 
4. พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการตามศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
5. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ 
1. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถบริหารงานที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. คณะมีเสถียรภาพด้านการบริหารงบประมาณ 
3. มีบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

 

กลยุทธ์ 
1. สร้างระบบและกลไกธรรมาภิบาลในการบริหารงานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะเพ่ือด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ 

 
 



การบริหารงาน 
และทรัพยากรการด าเนินการ 
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โครงสร้างและการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 

คณบด ี

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
และวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและวางแผน 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

ประธานหลักสตูร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์

ประธานหลักสตูร ทล.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประธานหลักสตูร ทล.บ. สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ประธานหลักสตูร ทล.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิต 

ประธานหลักสตูร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ส ำนักงำนคณบด ี

หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที ่
- งานประชุม  
- งานสวัสดิการ 
- งานสารบรรณ 
- งานพัสดแุละครุภณัฑ ์
- งานยานพาหนะ 
- งานการเงิน  
- งานอาคารสถานที ่

หัวหน้างานบริการการศึกษา 
- งานส่งเสริมวชิาการ 
- งานห้องสมุดคณะ 
- งานกิจการนักศึกษา 
- งานศิลปวัฒนธรรม 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานเวบ็ไซตข์องคณะ 
 

หัวหน้างานวิจัยและการวางแผน 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานสนับสนุนงานวิจยั 
- งานบริการวชิาการแก่สังคม 

ประธานหลักสตูร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการ
จัดการ 

ประธานหลักสตูร ค.บ. สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 

                
                                                                                               
   
 
 

  
        

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รศ.วิชัย ฤกษ์ภูริทตั  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.ดร.จตุรพร  รักษ์งาร   
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายสมเกียรติ  กิตติธรสมบัติ   
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม 
ประธานกรรมการ 
นายปิยพงศ์  บางใบ   
รองประธานกรรมการ 
นายพิพัฒน์  ชนาเทพาพร  
กรรมการ 

 

นายวิทยา  หนูช่างสงิห์   
กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิรชิัย ศรีสวสัดิ์   
กรรมการ 
ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์   
กรรมการ 
ผศ.ปัญญา  เทยีนนาวา   
กรรมการ 
นายธรรมณ์ชาติ วันแต่ง   
กรรมการ 
นางภาวนา  จันทรสมบตัิ   
เลขานุการ                  
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คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
                                              
 
                                                         
                                    
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
                                  
                                     
             
     
 

 
 
 
 

สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม 

ประธานกรรมการ 
อาจารย์ปยิพงศ์  บางใบ 
รองประธานกรรมการ 

อาจารย์พิพัฒน์  ชนาเทพาพร 
กรรมการ 

อาจารย์วิทยา  หนูชา่งสิงห ์

กรรมการ 

อาจารย์น้ าผ้ึง พูนวิวัฒน์ 
กรรมการ 

อาจารย์นรัตน์ รตันวัย 

กรรมการ 
อาจารย์สมคิด ฤทธิ์เนติกุล 

กรรมการ 

อาจารย์สุชริา นวลก าแหง 
กรรมการ 

ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ 
กรรมการ 

ดร.ภาวนา  จันทรสมบตัิ    
กรรมการและเลขานกุาร                     

อาจารย์ศานต ์พานิชสติ ิ

กรรมการ 

ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ ์
กรรมการ 



รายงานประจ าปี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2561 | 10  

บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน)  ร้อยละ  

ข้าราชการ 14  15.91 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  43  48.86 

อาจารย์ประจ าพิเศษ  3  3.40 

  ข้าราชการพลเรือน  1  1.14 

  ลูกจ้างประจ า  1  1.14 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 12  13.64 

ลูกจ้างชั่วคราว  14 15.91 

รวม  88 100.00 

 
 

 
 
 
 
 
 

15.91%

48.86%

3.41%
1.14%
1.14%

13.64%

15.91%

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ประจ าพิเศษ 
ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
ลูกจ้างช่ัวคราว 
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บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทของบุคลากร  
  

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน)  ร้อยละ  

ข้าราชการ 14 24.59 

อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย  43  67.21 

อาจารย์ประจ าพิเศษ  3 8.20 

รวม  61 100.00 

 
บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา  จ านวน (คน)  ร้อยละ 

 ปริญญาตรี  1  1.64 

 ปริญญาโท 56 91.80 

ปริญญาเอก  4  6.56 

รวม 61 100.00 

 
บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน (คน)  ร้อยละ 

 อาจารย ์ 52  85.25  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 14.75 

รวม 61 100.00 

 
บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร  จ านวน  (คน)  ร้อยละ  

 ข้าราชการพลเรือน  1  3.57 

ลูกจ้างประจ า  1  3.57 

พนักงานมหาวิทยาลัย  12  42.86 

ลูกจ้างชั่วคราว  14 50.00 

รวม 28 100.00 
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บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา  จ านวน (คน)  ร้อยละ 

 ปริญญาตรี  8  61.54 

 ปริญญาโท 4 30.77 

 ปริญญาเอก  1  7.69 

รวม 13 100.00 
หมายเหต ุ: ไม่นับรวม ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

 
งบประมาณ  
 

งบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
 

ประเภท จ านวน  (บาท) ร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน 23,331,300 83.60 
งบประมาณ บกศ. 4,514,812 16.18 
งบประมาณ กศ.ปช. 63,470 0.22 

รวม 27,909,582 100.00 
 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายได้   
 

หมวดรายได้ ประเภทของงบประมาณ รวม 
งบแผ่นดิน บกศ. กศ.ปช. 

งบบุคลากร  2,186,640  2,186,640 
งบด าเนินการ 3,024,600 2,251,587 63,470 5,339,657 
งบลงทุน 20,306,700 46,585  20,353,285 
เงินอุดหนุน  30,000  30,000 

รวม 23,331,300 4,514,812 63,470 27,909,582 
 

หมายเหต ุ: ไม่นับรวมสิ่งปลูกสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการด าเนนิงานตามพนัธกิจ  
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ผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
 
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑติให้มีความรู ้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได ้
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดเรียนการ
สอน 7 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์, การจัดการการเกษตร, คหกรรม
ศาสตร์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  
4) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6)สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการ และ7) สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะฯ ได้มีการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา ดังนี้ 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน   
 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 4 ปี) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1. เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 

2. เกษตรศาสตร์ (สตัวศาสตร์) 
3. เกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร) 
4. เกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร)์ 
5. เกษตรศาสตร์ (เพาะเลีย้งสัตวน์้้า) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(หลักสูตร 4 ปี) 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 1. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
   (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
2. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
   (เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
3. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
   (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
4. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
   (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) 
5. เทคโนโลยีการผลิต 
6. ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร 4 ปี) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1. วิศวกรรมการผลติและการจดัการ 
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

ครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) 

ครุศาสตรบณัฑติ์ (ค.บ.) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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นักศึกษาใหม่ จ าแนกตามหลักสตูร 
 

หลักสูตร 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 54 22.78 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 97 40.93 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 41 17.30 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 45 18.99 

รวม 237 100.00 
ข้อมูลปกีารศึกษา 2561 ระบบ PMIS ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  
 
นักศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามหลักสูตร 

หลักสูตร จ านวน  (คน) ร้อยละ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 267 28.80 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 344 37.11 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 147 15.86 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 169 18.23 

รวม 927 100.00 
 

ข้อมูลปกีารศึกษา 2561 ระบบ PMIS ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  
 
ผู้ส าเร็จการศึกษา  จ าแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 44 21.57 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 113 55.39 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 20 9.80 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 27 13.24 

รวม 204 100.00 
 

ข้อมูลปกีารศึกษา 2560 ระบบ PMIS ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  
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กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วันเวลาที่ด าเนินการ สถานที ่

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ข้อมูลสรีรวิทยา
ของพืชเพื่อการวิจัยและเพิ่มผลผลติ” 

4-5 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมปทุมมา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการกล้องสา้รวจเพื่องาน
ก่อสร้าง 

16-28 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมราชภฏักสิการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3 แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากพ่ีสู่น้องเทคโนโลยีการ
ผลิตและวิศวกรรมการผลติและการจัดการ 
ประจ้าปีการศึกษา 2560 

11 ตุลาคม 2560 อาคาร 18/6 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4 สัมมนาเพิ่มพูนความรู้งานก่อสร้างและศึกษา
ดูงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 

18 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิิริกติติ์ 
กรุงเทพมหานคร 

5 ครัวอินทนิล ภาคเรียนที่ 2/2560 20 พฤศจิกายน 2560 – 
20 กุมภาพันธ์ 2561 

อาคารคหกรรมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6 การศึกษาดูงานของอาจารย์และนกัศึกษา
วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย 

15-16 พฤศจิกายน 
2560 

1. กลุ่มผลิตปลาร้า ตา้บลท่าฉนวน 
อ้าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
2. กลุ่มการผลติกล้วย เผือก 
ฟักทองอบ อุตสาหกรรมการเกษตร 
อ้าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
3. ร้านบ้านขนมแบ่งปัน อ้าเภอ 
กงไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย 
4. อุทยานประวัติศาสตรส์ุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 

7 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 11 พฤศจิกายน 2560 – 
7 มีนาคม 2561  

สถานท่ีฝึกประสบการณ์หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพ
นักศกึษาช้ันปีท่ี 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การท้างาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

26 ธันวาคม 2560 อาคารส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง IT 103 

9 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนิเทศนักศึกษา
วิชาเอกการจัดการการเกษตร 

มกราคม 2561 – 
กุมภาพันธ์ 2561 

1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่ง
หลวง บ้านห้วยตอง ต้าบลแม่วิน 
อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ่
2. ไร่ก้านันจุล ต้าบลวังชมภู อ้าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจดื
นครสวรรค์ อ้าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค ์

10 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

12 ธันวาคม 2560 – 30 
มีนาคม 2561 

สถานท่ีฝึกประสบการณ์หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วันเวลาที่ด าเนินการ สถานที ่

11 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพกับ
สถานประกอบการ 

4 ธันวาคม 2560 –  
1 เมษายน 2561 

สถานท่ีฝึกประสบการณ์หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

12 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนเิทศงานการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
วิชาเอกคหกรรมศาสตร ์

พฤศจิกายน 2560 – 
เมษายน 2561 

สถานประกอบการด้านอาหารใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบรุ ี
และจังหวัดชลบุร ี

13 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนเิทศงานการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิชาเอก
พืชศาสตร ์

พฤศจิกายน 2560 – 
เมษายน 2561 

สถานประกอบการด้านการเกษตร 
ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด 

14 พัฒนาทักษะด้านวิชาการของนักศึกษา
หลักสตูรการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

27-28 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

15 โครงการเพิม่พูนความรู้งานก่อสรา้ง และเข้า
ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจ้าปี 2561 

2-4 กุมภาพันธ์ 2561  ศูนย์นิทรรศการและการประชุม  
ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร 
และอินเตอร์การบญัชี อ้าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุร ี

16 ศึกษาดูงานนักศึกษาวิชาเอกสัตวศาสตร์ 
“งานเทศกาล โคนมแห่งชาติ 2561” 

2 กุมภาพนัธ์ 2561 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อสค.) อ้าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

17 สัมมนาวิชาการทางคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 6 มีนาคม 2561 ห้อง 25302 อาคารคหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

18 พัฒนาทักษะวิชาชีพครูให้กับศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน 

6-7 มกราคม 2561 อาคาร 18/2 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

19 อบรมเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การผลิตสตัว์ปีก
เชิงพานิชย์” 

22 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมราชภฏักสิการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  

20 การจัดการความรู้ด้านการเรยีนการสอน 16 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมปทุมมา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

21 ศึกษาดูงานด้านการเกษตรของนักศึกษา และ
คณาจารย์วิชาเอกพืชศาสตร ์

12-14 มีนาคม 2561 1. สวนดอกเบญจมาศบิ๊กเต้ จังหวัด
สระบรุ ี
2. ดาษดา แกลลอรี่ จังหวัด
ปราจีนบุร ี
3. สวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดระยอง 
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4. สวนองุ่น ซิลเวอร์เลค จังหวัด
ชลบุร ี

22 สานสมัพันธ์น้องพี่หลักสูตรการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

17 มีนาคม 2561 อาคาร 18/1 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

23 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพกับ
สถานประกอบการ 

1 ธันวาคม 2560 –  
31 เมษายน 2561 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
และสถานประกอบการที่นักศึกษา
เข้าฝึกประสบการณ ์

24 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หลักสตูรสาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

มกราคม – มีนาคม 2561  สถานศึกษาท่ีนักศึกษาเข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ปค.2) 

25 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ธันวาคม 2560 – มีนาคม 
2561 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
และสถานประกอบการ
ภายในประเทศ 

26 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและแข่งขนัทักษะ
ทางด้านการออกแบบ 

13 กุมภาพันธ์ 2561,      
9 มีนาคม 2561 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. งานแสดงสินค้าเฟอร์นเิจอร์ 
Thailand International 
Furniture Expo 2018  อิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

27 ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรและนกัศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

3 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยพัฒนา ผลิตอิเล็กทรอนิกส์
และพื้นที่การเรียนรู้ส้าหรับ 
นักประดิษฐ์ อุทยานวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธาน ี

28 สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอก
การจัดการการเกษตร 

22 มีนาคม 2561 ห้องประชุมราชภฏักสิการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

29 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพกับ
สถานประกอบการ 

2 พฤษภาคม –  
31 สิงหาคม 2561 

สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

30 อบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบวัสดดุว้ยเครื่อง
ทดสอบอเนกประสงค ์

3 มิถุนายน 2561 อาคารเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
18/6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

31 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพกับ
สถานประกอบการ 

17 เมษายน – 5 ตุลาคม 
2561 

สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

32 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

28 – 30 เมษายน 2561 1. ศูนย์การเรยีนรู้ “ราชานุรักษ์” 
2. โครงการชีววิถี 
3. โรงไฟฟ้าพลังน้้าเชื่อนศรี
นครินทร์ จังหวัดกาญจนบุร ี

33 ศึกษาดูงานของคณาจารย์ และนกัศึกษา
วิชาเอกการจัดการการเกษตร ประจ้าปี
การศึกษา 2560 

23 – 25 เมษายน 2561 1. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนรุักษ์
ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ จังหวัดชลบุร ี



 

รายงานประจ าปี 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  | 19  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วันเวลาที่ด าเนินการ สถานที ่

2. ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศฝท.
ยศ.ทร. ต้าบลบางสเร่ อ้าเภอสัตหบี 
จังหวัดชลบุร ี
3. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
มหาวิทยาลยับูรพา ต้าบลแสนสุข 
อ้าเภอเมือง จังหวัดชลบรุ ี

34 พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา ประจ้าภาคเรยีนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 

มีนาคม – ตุลาคม 2561 สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

35 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเปิดโลกทัศน์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

31 กรกฎาคม 2561  ห้องประชุมราชภฏักสิการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

36 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาคเรียนที่ 3/2560 

24 เมษายน –  
10 สิงหาคม 2561 

สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

37 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกยกระดับฝีมือ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

22 พฤษภาคม –  
2  มิถุนายน 2561 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 
พิษณุโลก 

38 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

16 กรกฎาคม –  
10 พฤศจิกายน 2561 

สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

39 อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

15 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมราชภฏักสิการและลาน
วัฒนธรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

40 สหกิจศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 

16 กรกฎาคม –  
26 ตุลาคม 2561 

สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

41 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา
ใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและการ
จัดการประจ้าปีการศึกษา 2561 

13 กรกฎาคม 2561  อาคารเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
18/5206 

42 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

12 – 13 กรกฎาคม 
2561 

ห้องประชุมราชภฏักสิการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

43 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพกับ
สถานประกอบการ 

17 กรกฎาคม –  
5 ตุลาคม 2561  

สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

44 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลติด้านวิชาการและทักษะ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

12 กรกฎาคม 2561 ห้องเรียนมาตรฐาน อาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18/5 

45 ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรและนกัศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและการจัดการ 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

1 สิงหาคม 2561 บริษัท โอกาโมโต้ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, บริษัท อุดม
ชัยเพ้นท์ จ้ากัด จังหวัด
สมุทรปราการ 

46 เสรมิสร้างทักษะการรูเ้ท่าทันสื่อและแนว
ทางการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค ์

5 กรกฎาคม 2561 ห้อง 18/5205 อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 18/5 คณะ
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เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

47 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรยีมการพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาและสานสมัพันธ์นักศึกษา
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

15 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมราชภฏักสิการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

48 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของวิชาเอก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

16 กรกฎาคม –  
26 ตุลาคม 2561 

สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

49 ปรับพื้นฐานความรูเ้ชิงปฏิบัติการส้าหรับ
นักศึกษาใหม่วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ประจ้าปีการศึกษา 2561 

4 – 5 สิงหาคม 2561 อาคารเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
18/2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

50 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรยีมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาและสานสมัพันธ์นักศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสตูร
เทคโนโลยีบัณฑิต 

15 กรกฎาคม 2561 ห้อง 18/4107 อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 18/4 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

51 ศึกษาดูงาน “การจัดการฟาร์มโคเนื้อโชคชัย
ยืนยงฟาร์มของนักศึกษาวิชาเอกสตัวศาสตร์” 

8 สิงหาคม 2561 ฟาร์มโคเนื้อโชคชัยยืนยงฟาร์ม 

52 ค่ายชาวเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รวมใจท้าความด ี

4-5 สิงหาคม 2561 วัดเพชรวราราม อ้าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวดัเพชรบูรณ ์

53 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสรมิสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

8 สิงหาคม 2561 อาคาร 18/1 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

54 โครงการพัฒนาคณุลักษณะครู 5 ปี 18-19 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

55 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพกับ
สถานประกอบการ 

1 สิงหาคม –  
16 พฤศจิกายน 2561 

สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

56 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีวิชาเอกเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอตุสาหกรรม 

16 -17 สิงหาคม 2561 1) โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กรมิ       
พาวเวอร์ จังหวัดระยอง 
2) บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็น
เตอรไ์พรส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
จังหวัดระยอง 
3) สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุ ี
4) อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอากาศ 
อ้าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุร ี

57 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิชาเอก
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์

1 สิงหาคม –  
10 พฤศจิกายน 2561 

สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

58 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพกับ
สถานประกอบการ 

7 สิงหาคม –  
19 พฤศจิกายน 2561 

สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วันเวลาที่ด าเนินการ สถานที ่

59 นิทรรศการองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 

17 สิงหาคม 2561 ห้องเรียน 25302 อาคาร คหกรรม
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

60 จัดท้าสื่อแนะแนวการศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

สิงหาคม – กันยายน 
2561  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
พันธกิจที่ 2 การผลิตครูให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดท้าการ
เรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตครูให้ได้มาตรฐาน     
มีการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะครู 5 ปี ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 เพ่ือให้นักศึกษาเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมส้าหรับครูมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูและตระหนักรักในอาชีพครู เสริมสร้าง
สมรรถนะความเป็นครูและจิตวิญญาณความเป็นครู  
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พันธกิจที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้รับเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย เป็นงบประมาณสนับสนุนภายในหน่วยงาน จ้านวน 2,654,800 บาท 
และเป็นเงินงบประมาณสนับสนุนภายนอกหน่วยงาน จ้านวน 150,000 บาท รวมทั้งสิ้น จ้านวน 2,804,800 
บาท รายละเอียดดังนี้ 

ทุนอุดหนุนงานวิจัย จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ล าดับ หลักสูตรสาขาวิชา 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัย (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

554,600 0 554,600 

2 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

766,300 0 766,300 

3 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

245,600 0 245,600 

4 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

353,000 0 353,000 

5 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและการจัดการ 

567,000 0 567,000 

6 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

78,300 150,000 228,300 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,564,800 150,000 2,714,800 

หมายเหต ุ: นับตามสัญญาทุนอุดหนุนงานวิจยั 
ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561 

 
2. กลุ่มสาขาวิชามนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ล าดับ หลักสูตรสาขาวิชา 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัย (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

90,000 0 90,000 

กลุ่มสาขาวิชามนุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 90,000 0 90,000 

หมายเหต ุ: นับตามสัญญาทุนอุดหนุนงานวิจยั 
ข้อมูล ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561 
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ทุนอุดหนุนงานวิจัย จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 
 

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ทุนภายใน 

1 พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจากสว่นเหลือของผลผลติทาง
การเกษตรในอ้าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ ์

อ.ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร 74,000               

2 ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์

อ.ปิยพงศ์  บางใบ 180,000                     

3 อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารข้นเสริมด้วย
ละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจรญิเติบโตของ
โคบราหม์ันระยะรุ่น 

อ.ประธาน  เรียงลาด 180,000                     

4 คุณภาพน้้าในอ่างเก็บน้้าของอ้าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ ์ ผศ.ณัฐรินทร ์  ศิริรัตนนันท์   120,600  
งบประมาณรวม (บาท) 554,600 

 
 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ทุนภายใน 

1 การจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างและออกแบบชุด
ควบคุมความสว่างโคมไฟถนนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
บนพ้ืนฐานความปลอดภัยในการคมนาคมสา้หรับชุมชน
ต้นแบบบ้านสะเดยีง 

อ.นฤมล  วันน้อย 82,000                      

2 การผลิตสื่อการเรียนรูเ้พื่อสร้างจติส้านึกในการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันส้าหรบัเยาวชน 

อ.พีรวัฒน์  สุขเกษม 58,500                      

3 การพัฒนาอินเทอร์เน็ทออฟทิงส์ เพื่อวินิจฉัย และป้องกัน
การเกิดโรคในไกไ่ข่ของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ อ้าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

อ.พิทักษ์  จิตรส้าราญ 87,000                      

4 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาถุงมือโซนาร์สา้หรับกลุ่ม
ผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจงัหวัดเพชรบูรณ ์

ผศ.สนธยา  วันชัย 200,000                     

5 การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ ่ ผศ.สนธยา  วันชัย 86,800                   
6 โครงการย่อยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัด

เพลาะไมไ้ผ่ควบคมุอุณหภูมสิ้าหรบัผลติแผ่นไม้ประกอบ
ในอุตสาหกรรมไม้ไผ ่OTOP จังหวัดเพชรบูรณ ์

อ.เสรมิศักดิ ์ ทิพย์วงศ์ 120,000                  

7 โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาและพฒันาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดการและประเมินศักยภาพไม้ไผ่ชุมชน 
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไมไ้ผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ ์

อ.นภาพร  ตุ้มทองค้า 120,000                  

8 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุ
อุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ผศ.บุญรอด  ทองสว่าง 6,000 

9 ผลของขนาดคละดินลูกรัง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ท่ีมีต่อ
ก้าลังรับแรงอัดคอนกรีต 

อ.สุชิรา  นวลก้าแหง 6,000 

งบประมาณรวม (บาท) 766,300 
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3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ทุนภายใน 
1 ชุดโครงการ การพัฒนาผลิตภณัฑข์องที่ระลึก แนวคิดจาก

ศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ นวัตกรรมวัสดุเหลือท้ิงจาก
การเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ์

อ.น้้าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 20,000                      

2 โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบผลิตภณัฑ์ของที่ระลึก
ประเภทของใช้และของตกแต่ง จากแนวคิดศิลปวัฒนธรรม
เพชรบูรณ์วสัดเุหลือท้ิงทางการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

อ.น้้าผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 87,000                      

3 ชุดโครงการ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ส้าหรับผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลติงานหัตกรรมสูร่ะบบ
อุตสาหกรรม 

อ.ขุนแผน  ตุ้มทองค้า 18,600                   

4 โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อง
เรือนจากนวัตกรรมไมไ้ผ่ประสานภูมิปัญญาเพชรบรุะ
อุตสาหกรรม OTOP จังหวัดเพชรบูรณ ์

อ.ขุนแผน  ตุ้มทองค้า 120,000                  

งบประมาณรวม (บาท) 245,600 
 
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ทุนภายใน 
1 ความต้องการใช้เทคโนโลยเีครื่องฉีกก้านใบยา

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรในจังหวัด
เพชรบูรณ ์

อ. ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์ศริิชัย  ศรีสวสัดิ ์ 60,300                   

2 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยห่อลูกประคบ อ.เอราวัณ  ชาญพหล 6,000 
3 ศึกษาการใช้โลงเย็นในงานศพเพื่อหาทางลดการ

ใช้พลังงานและพัฒนาระบบการท้าความเย็น 
อ.สุชาติ  เขียวนอก 6,000 

4 การศึกษาปัจจัยที่ เหมาะสมของการอบแห้ง
สมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยตู้อบสมุนไพรสอง
พลังงาน 

อ.บุษบากร  คงเรือง 6,000 

ทุนภายใน งบประมาณรวม (บาท) 78,300 
ทุนภายนอก 

1 การออกแบบและประดิษฐเ์ครื่องตัดก้อนมะขาม 
แปรรูปส้าหรับวสิาหกิจชุมชนดวงทอง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

อ. ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์ศริิชัย  ศรีสวสัดิ ์ 150,000 

ทุนภายนอก งบประมาณรวม (บาท) 150,000 
งบประมาณรวม (บาท) 228,300 
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5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ทุนภายใน 
1 การพัฒนาเทคโนโลยสีายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกสเ์ตือนภัย

ส้าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
อ.วาสนา วงศ์ษา 104,000                     

2 ระบบน้้าพลังงานสนามแมเ่หล็กเพื่อเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต
ของผักไฮโดรโปนิกส ์

อ.ณัฐพล ภู่ระหงษ์ 109,000                     

3 การพัฒนาชุดควบคุมโรงเรือนระบบอัจฉริยะด้วยสมองกลฝังตัว
ส้าหรับเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ ์

อ. ว่าท่ี ร.ต.วรชัย       
ศรีสมดุค้า 

140,000                     

งบประมาณรวม (บาท) 353,000 
 
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ทุนภายใน 
1 โครงการย่อยที่ 1 การหาส่วนผสมชีวมวลวัสดเุหลือท้ิงจาก

การเกษตร โดยใช้หลักการออกแบบการทดลองเพื่อข้ึนรูป
ผลิตภณัฑ์ของที่ระลึก 

อ.สุวิมล  เทียกทุม 125,000                     

2 โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พมิพ์ส้าหรับ
ผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ ์

ผศ.ธรรมณ์ชาต ิ วันแต่ง 202,000                     

3 ออกแบบและพัฒนาเครื่องแล่ปลาเพื่อแปรรูปปลาน้้าจืด โดย
การเช่ือมโยงเทคโนโลยีร่วมกับภูมปิัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา 
กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้้าจืดในจังหวดั
เพชรบูรณ ์

อ.วิทยา  หนูช่างสิงห์ 120,000                     

4 โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องไสไมไ้ผส่ี่
ทิศทางอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ ์

อ.นรัตว ์ รัตนวัย 120,000                  

งบประมาณรวม (บาท) 567,000 
 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่องานวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ทุนภายใน 
1 การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ

การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงการในศตวรรษท่ี 21 : เรื่องภมูิปัญญาการปลูกมะขาม
หวาน 

อ.ศานต ์ พานิชสิต ิ 90,000                   

งบประมาณรวม (บาท) 90,000 
      
 
 



การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการวิจัย ปี พ.ศ. 2561 
ปี พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ได้มีอาจารย์น้าเสนอผลงานวิชาการด้านการวิจัย และการน้าบทความไปน้าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
รายละเอียดดังนี้  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน 

1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเลือด อ. ดร. นุชจรี ทัดเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 
2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว 
ฮิลล์ รีสอร์ท อ้าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

2 การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือส้าเรจ็รปู อ.ศันสนีย์ อุตมอ่าง  
3 การวิเคราะห์คณุค่าทางโภชนะเศษวัสดุเหลือใช้

ของกล้วยหินและการใช้เสรมิเป็นอาหารไก่
พื้นเมือง 

อ.จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว  

4 ระยะเวลาต้มในกระบวนการท้าข้าวนึ่งต่อ
คุณภาพเมลด็ข้าวหอมมะล ิ

อ.การันต์ ผึ่งบรรหาร 

5 ผลการผลิตอาหารสตัว์หมักผสมละอองข้าวโพด
ที่มีต่อลักษณะทางกายภาพและคณุค่าทาง
โภชนะในอาหารสัตว ์

อ.ประธาน เรยีงลาด  

6 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของมัน
พื้นเมืองสกุลแยม(Dioscorea sp.) ในจังหวัด
เพชรบูรณ ์

อ.ศิวดล แจ่มจา้รสั  

7 การพัฒนาขนมหยั๊ว (โมจมิ้ง) จากภูมิปัญญาสู่
สากล 

อ.ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 

8 Appropriate proportion of water meal 
(Wolffia arrhiza (L.)) and commercial diet 
in combined feeding for tilapia fingerlings 
rearing 

ผศ.ณัฐรินทร์  ศิรริัตนนันท ์ International Journal of 
Agricultural Technology   
ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

9 ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดย
การเพาะแบบกองเตี้ย 

อ. ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ ์ วารสารเกษตรพระจอมเกล้า  
ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
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2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน 

1 พัฒนาการประมาณราคางานก่อสร้าง สู่
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เพชรบูรณ ์

อ.เดชา ด้วงมาก  งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 
2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮลิล์ 
รีสอร์ท อ้าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ ์

2 การประเมินระดับก้าลังต้านทาน
แผ่นดินไหวส้าหรับอาคารสาธารณะ      
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านกระบวนการ      
มีส่วนร่วม 

อ.ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 

3 การศึกษามาตรฐานและการออกแบบ
ระบบไฟฟ้าครัวเรือนเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยด้านไฟฟ้าชุมชน 

อ.นฤมล วันน้อย การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสุรินทร์ ครั้งท่ี 13 วันท่ี 
21 – 22 เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์

4 การศึกษาและออกแบบวิธีประเมนิความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้าของระบบไฟฟา้แรงดัน
ต่้าเพื่อส้ารวจและสร้างความปลอดภัยสู่
ชุมชน 

อ.เสรมิศักดิ์ ทิพย์วงศ ์

5 Power Generation System 
Developent as Blend Between Wind 
Furbine with Solar Panels to From a 
household follow Think Guide of 
King Bhumi renewable Energy 

อ.นิสิต องอาจ Journal of Environmental 
Education 9 (19) : 65-72, 
2018 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 
3 ไม่สามารถนับคะแนนได ้

6 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่าง ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ ์

สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม การประชุมวิชาการ น้าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 18 และ
ล้าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 วันท่ี 20 
กรกฎาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล้าปาง 

7 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบน้า้สูบกลับ
ขนาดเล็ก 

ผศ.สนธยา วันชัย ก้าหนดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ    
ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิ

8 สายรดัข้อมืออิเล็กทรอนิกส์สา้หรบัเตือน
ภัยผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

อ.วาสนา วงศ์ษา การประชุมวิชาการนวัตกรรม
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อเศรษฐกจิและสังคม ครั้งท่ี 
2 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 
วิทยาเขต ร่มเกล้า 
กรุงเทพมหานคร 
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3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน 

1 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ของที่ระลึก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการผสมผสานวสัดุและ
ศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

อ.มานะ อินพรมม ี งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบลู
สงครามวิจยั ครั้งท่ี 4 ประจ้าปี   
พ.ศ. 2561 วันท่ี 23 มีนาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน 

1 การประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงส้าหรับ
การพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสูบ 

อ. ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์ศริิชัย 
ศรีสวสัดิ ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 2561 
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท 
อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

2 การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชัก
มดลูกด้วยเครื่องอบแห้งแบบสองพลังงาน 
ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ ์

อ.บุษบากร  คงเรือง การประชุมน้าเสนอผลงานวิจัย
อุดมศึกษาระดับชาติฯ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจา้ปี 
2561 ในระหว่างวันที่ 16 – 17 
สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

3 การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ โดยวิธีการสร้าง
แบบจ้าลองและวิธีอาณานิคมมด 

อ.ธนภัทร  มะณีแสง วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏั
หมู่บ้านจอมบึง (ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
มกราคม 2561-มิถุนายน 2561) 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 

 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน 

1 เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้้าและพลังงานลม อ.ณัฐพล ภูร่ะหงษ ์ การประชุมวิชาการและน้าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานี
วิชาการ ครั้งท่ี 3 ในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยั
ราชธาน ี

2 การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบ
สุญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ ์

อ. ว่าท่ี ร.ต.วรชัย   
ศรีสมดุค้า  

3 วงจรก้าเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเรน
เจอร์โหมดกระแสที่ควบคมุได้ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยใช้ VDTA 

อ.วรชัย ศรีสมดุค้า การประชุมวิชาการวิชาการ งานวิจัย 
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งท่ี 10  
ECTI-CARD 2018  วันท่ี 26 – 29 
มิถุนายน 2561 
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6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน 

1 ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูม ิ การประชุมวิชาการและน้าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ 
ครั้งท่ี 3 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชธาน ี

2 การศึกษาและประเมินต้นทุนของระบบ
ป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่้าเพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลส้าหรับการเรยีนรู้และการ
ออกแบบการติดตั้งระบบป้องกันทาง
ไฟฟ้า 

อ.สุวมิล เทียกทุม  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัย
ระดับชาติ บณัฑติศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ครั้งท่ี 13 ในระหว่างวันท่ี 
21 – 22 เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยั  ราชภัฏสุรินทร ์

3 ชุดคัดขนาดละมดุแบบเพลาหมุนวางคู่ ผศ.ธรรมณ์ชาติ วันแต่ง อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 13804              
วันท่ีประกาศ 19 เมษายน 2561 

4 The Development of the 
Expanding Rollers, Sapodilla Sizing 
Machine Model 2. 

ผศ.ธรรมณ์ชาติ วันแต่ง วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 1 มกราคม 
– มิถุนายน 2561 อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

 

7. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน 

1 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันใน
การท้าบรรทดัฐานข้อมูล 

อ. ดร.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง การประชุมวิชาการน้าเสนอผลงานวิจัย
ระดับบณัฑติศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่47 
วันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูล
แมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัด
ขอนแก่น 

 

กิจกรรม/โครงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วันเวลาที่ด าเนินการ สถานที ่

1 เชิดชูเกียรตินักวิจยั คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

28 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมปทุมมา                   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

31 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมปทุมมา                   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิจยัระดับชาติและ
นานาชาติ 

27 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมราชภฏักสิการ           
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4 เข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนา
ตนเองด้านการวิจยั ประจา้ปี 2561 

10 สิงหาคม 2561 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรล์  
กรุงเทพมหานคร 
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พันธกิจที่ 4 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ด้าเนิน
โครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ดังนี้ 
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
วันที่

ด าเนินการ 
โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่น (1 คณะ 1 ชุมชน) 
อ.ปิยพงศ์  บางใบ 100,000 17-18 

มกราคม 61 
โครงการทั่วไป 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ประโยชน์

และการพัฒนาผลติภณัฑ์จากปุย๋มลูไส้เดือน” 
อ.จันทร์จิรา  โตะ๊ขวัญแก้ว 20,000 26 มกราคม 

61 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ ์
อ.ธนภัทร  วรปัสส ุ 13,700 29 กรกฎาคม 

61 
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างรองเท้า

แตะจากวัสดุแผ่นของสินค้าชุมชน จังหวัด
เพชรบูรณ ์

ผศ.ทิวา  แก้วเสรมิ 13,300 22 มิถุนายน 
61 

4 โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การใช้สมองกลฝังตัวเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

อ.ยศวรรธน์  จันทนา 13,300 7 กุมภาพันธ์ 
61 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลือบผิว
อะลูมิเนยีมด้วยวิธีชุบอโนไดซ์ 

อ.นรัตว์  รัตนวัย 13,300 14 พฤษภาคม 
61 

6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและ
สร้างเครื่องตะบันน้้าแบบทุ่นลอย 

อ. ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์ศริิชัย  ศรีสวสัดิ ์ 13,300 15 พฤษภาคม 
61 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแบบพ่ึงพา
ตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งท่ี 2 

อ. ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ ์ 53,200 20 ธันวาคม 
61 

8 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนในอาคารส้านักงาน 

อ.นิสิต  องอาจ 13,300 1 มิถุนายน 61 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง
การ์ตูนสา้หรับสติ๊กเกอร์ไลน ์

อ.นภาพร  ตุ้มทองค้า 13,300 26–27 
มิถุนายน 61 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุม
อัตโนมัตดิ้วยระบบ PLC 

ผศ.กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย 13,300 16 พฤษภาคม 
61 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1 โครงการผลติและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ป่า

เขตอุทยานแห่งชาติน้้าหนาวในสภาพปลอดเชื้อ
ตามแนวพระราชด้าริสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อ. ดร.นุชจรี  สิงห์พันธ ์
 

20,000 
 

10 มกราคม 
61 

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการเกษตรแบบ
ผสมผสาน “ไร่นาสวนผสม” 

อ.ปิยพงศ์  บางใบ 30,000 9 สิงหาคม 61 

โครงการหลักสูตรระยะสั้น   
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
วันที่

ด าเนินการ 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคก่อสร้าง

อาคารและการตรวจสอบอาคาร 
ชื่อหลักสูตรอบรม : เทคนิคก่อสรา้งอาคารและ
การตรวจสอบอาคาร 

อ.สุชิรา  นวลก้าแหง 20,000 26-27 
กุมภาพันธ์ 61 

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยฯ 
1 โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการมีส่วน

ร่วมสู่การพัฒนาชุมชน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

อ.ปิยพงศ์  บางใบ 60,000 
(สถาบันวิจัย
และพัฒนา) 

18 และ 20 
กรกฎาคม 61 

2 โครงการมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 
ประจ้าปี 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อ.ปิยพงศ์  บางใบ 15,000 
(สถาบันวิจัย
และพัฒนา) 

22-23 
มกราคม 61 

3 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนว
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
กิจกรรมที่ 2 “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” 

อ.นภาพร  ตุ้มทองค้า 40,000 
(ส้านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

16-17 
มิถุนายน 61 

 
กิจกรรม/โครงการสนบัสนุนพันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการกิจกรรม วันเวลาที่ด าเนินการ สถานที ่ หมายเหตุ 

1 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรยี์เพื่อชีวิต
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ ปีท่ี 2 

ตุลาคม – ธันวาคม 2560 แปลงเกษตรผสมผสาน 
คณเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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พันธกิจที่ 5 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันคงไว้      
ซึ่งเอกลักษณ์ไทย   
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรม/โครงการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการบูรณาการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 
 

กิจกรรม/โครงการสนบัสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ล าดับที่ โครงการกิจกรรม วันเวลาที่ด าเนินการ สถานที ่ หมายเหตุ 
1 สืบสานประเพณีท้าบุญคณะและ

กีฬาสานสมัพันธ์ชาวคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ้าปี 
2561 

5 มกราคม 2561 ห้องประชุมราชภฏักสิการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  

2 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาท
ไทย 

24 มกราคม 2561 อาคาร 18/1 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์
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พันธกิจที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรตามหลกัธรรมมาภิบาล 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ส่งเสริม

และสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ โดยเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนาทางวิชาการ และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ น้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้ 
 

1. บุคลากรสายวิชาการ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
หลักสูตร/เรื่องที่เขา้รับการ

พัฒนาศักยภาพ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เข้ารบัพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที่ 

1 1. อ.นรัตว์ รัตนวัย 
2. อ.สุวิมล เทียกทุม 

วิศวกรรม 4.0 (ENGINEERINTG 
4.0) 

17-18 พ.ย. 61 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 
กรุงเทพมหานคร 

2 ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล การประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวขอ้ 
“พืชสวนไทยกา้วหนา้ด้วย     
พระบารมี”  

29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 อาคารเอกาทศรถ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 

3 1. อ.ปิยพงศ์ บางใบ 
2. อ.พิพัฒน์ ชนาเทพาพร 
3. อ.มานะ  อินพรมม ี
4. ผศ.ศันสนีย์ อุตมอ่าง 
5. ผศ.อนงค์พรรณ หัตถมาศ 

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์และศักยภาพ
คณาจารย์และบุคลากร 

18 – 19 พ.ย. 60  ไร่องุ่นดงเจริญ และขจร
ฟาร์ม (ฟาร์ม
นกกระจอกเทศ)         
อ้าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

4 1. อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูม ิ
2. อ.สุวิมล เทียกทุม 

งาน “มหกรรมเครื่องจักรกลและ
เทคโนโลยีโลหะการแห่งอาเซียน 
ครั้งที่ 31 ประจ้าปี 2560” 

22 – 25 พ.ย. 60 ไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

5 อ.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 
“The 2nd  International 
Conference on Science and 
Technology 2017 
ZTICST2017)” 

7 - 8 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

6 อ.สุชิรา นวลกา้แหง สัมมนาเร่ือง “การเตรียมความ
พร้อมเพื่อขอรับใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมการ
ควบคุมระดับสามัญ และระดับ 
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรม       
อุตสาหการ”  

20 ธ.ค. 60 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

7 อ.สุธิรา เบญจานุกรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพือ่ท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวจิัยและ
บุคลากรในการเตรียมความพร้อม
และยกระดบังานวิจยัของ
มหาวิทยาลัยฯ 

23 – 24 ม.ค. 61 ภูแกว้รีสอร์แอนเวนเจอร์
ปาร์ค อ้าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์  

8 อ.สุชิรา นวลกา้แหง สัมมนา เร่ือง “เหล็กเสริม
คอนกรีตกับการออกแบบอาคาร
ต้านแรงแผ่นดินไหว”  

26 ม.ค. 61 ห้องเรือนธารา ชั้น 1 โรงแรม
เรือนแพ รอยัล ปาร์ค 
จังหวัดพิษณุโลก 

9 1. อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ ์ 
2. อ.ธนภัทร มะณีแสง 
3. อ.สุธิรา เบญจานุกรม 
4. อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูม ิ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เร่ือง การ
สร้างความร่วมมือการพัฒนา     
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคเหนือ
และพื้นที่ติดต่อ 

29 ม.ค. 61 ห้องประชุมวิทยาลัย         
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
(ชั้น 3 อาคาร
วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
หลักสูตร/เรื่องที่เขา้รับการ

พัฒนาศักยภาพ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เข้ารบัพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที่ 

10 1. อ.พิพัฒน์  ชนาเทพาพร 
2. อ.จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแกว้ 

 

ศึกษาดูงานของนักศึกษาวิชาเอก
สัตวศาสตร์ “เทศกาลโคนม
แห่งชาติ 2561”  

2 ก.พ. 61 องค์การส่งเสริมกิจการโครม
แห่งประเทศไทย (อสค.) 
อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี 

11 1. อ.สุชิรา นวลกา้แหง 
2. อ.เดชา  ด้วงมาก 
3. อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ ์ 
4. อ.สุธิรา เบญจานุกรม 

เพิ่มพูนความรู้งานก่อสร้างและเข้า
ร่วมงานวันนักประดษิฐ์ ประจา้ปี 
2561 

2 ก.พ. 61 Event Hall 98-99 ศูนย์
นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร  

   3 – 4 ก.พ. 61 อินเตอร์การบัญชี อ้าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี 

12 อ.ปิยพงศ์  บางใบ ศึกษาดูงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม 
งานวิจัย 

6 ก.พ. 61 อนุสาวรีย์ทา้วสุรนารีและ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

13 บุคลากรทั้งคณะ ประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบาย แผน
กลยุทธ ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7 ก.พ. 61 ห้องประชุมราชภฏักสิการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

14 1. อ.มานะ  อินพรมมี  
2. อ.ขุนแผน  ตุ้มทองค้า 
3. ผศ.ทิวา  แก้วเสริม 
4. อ.น้้าผึ้ง  พูนวิวัฒน ์

ศึกษาดูงานนอกสถานที่และ
แข่งขันทักษะทางด้านการ
ออกแบบ 

13 ก.พ. 61 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

15 ผศ.ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล อบรมหลักสูตร “การพัฒนา
ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว 
GAP” ครั้งที่ 3  

18 – 23 ก.พ. 61 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

16 1. อ.ศานต์ พานิชสิต ิ
2. อ.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง 

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู
ต้นแบบที่มีการปฏิบัติดีเลิศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการผลิตสื่อการเรียนรู้แบบ
ปฏิสัมพันธ์ดว้ยเทคโนโลยีเสมือน
จริงตามแบบจ้าลองจินตวิศวกรรม
ส้าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ  

5 – 9 มี.ค. 61 ส้านักคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ เขต
บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

17 อ. ว่าที่ร้อยตรีวรชัย ศรีสมุดค้า ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 5  

5 – 9 มี.ค. 61 อิมพีเรียล ภแูกว้ ฮิลล์        
รีสอร์ท อ้าเภอเขาค้อ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

18 1. อ.มานะ  อินพรมมี  
2. อ.ขุนแผน  ตุ้มทองค้า 
3. ผศ.ทิวา  แก้วเสริม 
4. อ.น้้าผึ้ง  พูนวิวัฒน ์

ศึกษาดูงานนอกสถานที่และ
แข่งขันทักษะทางด้านการ
ออกแบบ 

9 มี.ค. 61 อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุร ี

19 1. อ. ดร.นุชจรี ทัดเศษ 
2. ผศ. ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล 
3. อ.การันต์ ผึ่งบรรหาร 
4. อ.ศิวดล แจ่มจา้รัส 

โครงการศึกษาดูงานด้าน
การเกษตรของนักศึกษาและ
คณาจารย์วิชาเอกพืชศาสตร์ 

12 – 14 มี.ค. 61 สวนดอกเบญจมาศ บิ๊กเต้ 
จังหวัดสระบุรี ดาษดา  
แกลอรี่ จังหวัดปราจีนบุรี 
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดระยอง และ
สวนองุ่น ซิลเวอร์เลค จังหวัด
ชลบุร ี

20 สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บวัเปรม สัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายนักบริหาร

15 – 17 มี.ค. 61 โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
หลักสูตร/เรื่องที่เขา้รับการ

พัฒนาศักยภาพ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เข้ารบัพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที่ 

มหาวิทยาลัยสายวิชาการรัดบสูง 
(นบม.) เร่ือง “สถาบันอุดมศึกษา
ไทยจะอยูอ่ยา่งไรในยุคดิจิทัล” 

21 1. อ.พิพัฒน์ ชนาเทพาพร 
2. อ.จันทร์จิรา โตะ๊ขวัญแกว้ 

ประชุมวิชาการสมาคมนักอาหาร
สัตว์ไทย ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมอาหารสัตว์ไทย 4.1” 

23 มี.ค. 61 ห้องแกรนด์บอลรูม 1 
โรงแรมรามาการ์เด้น 
กรุงเทพมหานคร 

22 อ.สุชิรา นวลกา้แหง การเสวนา “แนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้
ตรวจสอบอาคาร เพื่อความ
ปลอดภัยสาธารณะ” 

27 มี.ค. 61 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร
วิศวกรรมสถานแห่ง  
ประเทศไทย ในพระบรม   
ราชูปถัมปถ์ (วสท.) 

23 1. สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บวัเปรม 
2. อ.พิพัฒน์ ชนาเทพาพร 
3. อ.พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ 
4. อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูม ิ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน.สู่
ภูมิภาค : ภาคเหนือ (พ.ศ. 2561 
– 2564) ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

27 – 28 มี.ค. 61 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์
ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก 

24 1. อ.สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล 
2. อ.ยศวรรธน์ จันทนา 
3. อ.ปริยากร บัวทอง 
4. อ.วาสนา วงศ์ษา 
5. อ. ว่าที่ร้อยตรีวรชัย ศรีสมุดค้า 
6. อ.ณัฐพล ภู่ระหงษ ์

ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรและ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

3 เม.ย. 61 ศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตอิเล็ก
ทรอนิสก์และพื้นทีก่าร
เรียนรู้ส้าหรับนักประดิษฐ์ 
Research and 
Development Electronic 
innovation Creative Hub  
อาคารนวัตกรรม 1 อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
จังหวัดปทุมธาน ี

25 อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูม ิ อบรมสัมมนา หวัข้อการใช้
โปรแกรมส้าเร็จบริหารระบบวัสดุ
อะไหล่ส้าหรับงานซ่อมและ
บ้ารุงรักษา รุ่นที่ 13 

5 เม.ย. 61 ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่่น) ซอย
พัฒนาการ 18 
กรุงเทพมหานคร 

26 1. อ.นฤมล  วันนอ้ย 
2. อ.สุวิชา พุทธารัตน์ 
3. อ.ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย 
4. อ.เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ 
5. อ.นิสิต องอาจ 
6. อ.สุชาติ เขียวนอก 

อบรมเตรียมความรู้ก่อนการสอน
ในหัวข้อ “การเขียน
โปรแกรมควบคุมการท้างานแขน
กล”  

17 – 19 เม.ย. 61 ห้องประชุม ภฟู้าใสรีสอร์ท 
ต้าบลแคมป์สน อา้เภอ    
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

27 อ.สุชิรา  นวลก้าแหง โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.
สัญจร คร้ังที่ 2”  

23 – 24 เม.ย. 61 ห้องเรือนธารา ชั้น 1 โรงแรม
โฆษะโฮเทล จังหวัดขอนแก่น 

28 1. อ.ปิยพงศ์ บางใบ 
2. อ.ธนภัทร วรปัสส ุ
3. ผศ.ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 
4. อ.พรทิศา ทองสนิทกาญจน ์

ศึกษาดูงานของคณาจารย ์และ
นักศึกษาวิชาเอกการจัดการการ
เกตร ประจ้าปกีารศึกษา 2561 

23 – 25 เม.ย. 61 ศูนย์ศึกษาธรรมชาตแิละ
อนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จังหวัด
ชลบุรี ต้าบลเสม็ด อ้าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ศูนย์การ
เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ และ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล 

29 อ.สุชิรา  นวลก้าแหง สัมมนาประชาสัมพันธ์ Energy 
Points แบบบูรณาการ ภายใต้
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบ
บูรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

25 เม.ย. 61 ห้องประชุมเคียงฟ้า 1 โรง
แรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์    
รีสอร์ท อ้าเภอเขาค้อ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
หลักสูตร/เรื่องที่เขา้รับการ

พัฒนาศักยภาพ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เข้ารบัพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที่ 

30 1. อ.เดชา  ด้วงมาก 
2. อ.สุวิชา พุทธารัตน์ 

สัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสม
คะแนน Energy Points ภายใต้ 
“โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบ
บูรณาการ” 

25 เม.ย. 61 โรงแรมอิมพีเรียลภูแกว้ ฮิลล์ 
รีสอร์ท อ้าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

31 1. อ.สมคิด ฤทธิ์เนติกล 
2. อ. ว่าที ่ร.ต.วรชัย ศรีสมุดค้า 
3. อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ ์

อบรม เร่ือง ระบบเกษตรอจัฉริยะ
และการใช้ระบบการให้น้้าแบบ
แม่นย้าอัตโนมัติ รุ่นที่ 5 

28 – 29 เม.ย. 61 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

32 อ.สุธิรา เบญจานุกรม อบรม เร่ือง ระบบเกษตรอจัฉริยะ
และการใช้ระบบการให้น้้าแบบ
แม่นย้าอัตโนมัติ รุ่นที่ 5 

28 – 29 เม.ย. 61 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

33 1. อ.ศิวดล  แจ่มจ้ารัส 
2. อ.การันต์ ผึ่งบรรหาร 

อบรม เร่ือง ระบบเกษตรอจัฉริยะ
และการใช้ระบบการให้น้้าแบบ
แม่นย้าอัตโนมัติ รุ่นที่ 5 

28 – 29 เม.ย. 61 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

34 1. อ.ปิยพงศ์ บางใบ 
2. อ.ธนภัทร วรปัสส ุ

อบรม เร่ือง ระบบเกษตรอจัฉริยะ
และการใช้ระบบการให้น้้าแบบ
แม่นย้าอัตโนมัติ รุ่นที่ 5 

28 – 29 เม.ย. 61 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

35 1. อ.อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท ์
2. อ.ปัญญา เทียนนาวา 
3. อ. ดร.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง 
4. อ.ศานต์ พานิชสิต ิ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

28 – 30 เม.ย. 61 บ้านพักรับรองการไฟฟ้า
เขื่อนศรีนครินทร์ ศูนย์การ
เรียนรู้ “ราชานุรักษ์” 
โครงการชีววิถ ีและโรงไฟฟ้า
พลังน้้าเขื่อนศรีนครินทร์ 
จังหวัดกาญจนบุร ี

36 อ.หทัยนุช  จันทร์ชัยภูม ิ อบรมสัมมนา หวัข้อ การบรหิาร
จัดการวัสดุอะไหล่ส้าหรับงานซ่อม
และบ้ารุง (เชิงปฏิบัติการ) รุ่นที่ 
37 

30 เม.ย. 61 ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่่น) ซอย
พัฒนาการ 18 
กรุงเทพมหานคร 

37 1. อ.นภาพร ตุ้มทองค้า 
2. อ.พีรวัฒน์ สุขเกษม 
3. อ.โกศล พิทักษ์สัตยาพรต 
4. อ.พิทักษ์ จิตรส้าราญ 
5. อ.ขุนแผน ตุ้มทองค้า 
6. อ.ศานต์ พานิชสิต ิ
7. อ. ดร.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง 
8. อ.วรชัย ศรีเมือง 

ศึกษาดูงานและพัฒนาการสอน
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

2-4 พ.ค. 61 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
ชลบุร ี

38 1. อ.พิพัฒน์ ชนาเทพาพร 
2. อ.จันทร์จิรา โตะ๊ขวัญแกว้ 
3. ผศ.จารุนันท์ เอี่ยมแสน 
4. อ.ประธาน เรียงลาด 
5. อ.ปิยพงศ์ บางใบ 
6. ผศ.ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 
7. อ.ธนภัทร วรปัสส ุ
8. อ.พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ 
9. อ.ศิริวรางค์ ปทุมมาศ 
10. ผศ.ศันสนีย์ อุตมอ่าง 
11. ผศ.อนงค์พรรณ หัตถมาศ 
12. อ.ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 
13. อ.ศิวดล แจ่มจา้รัส 
14. อ.การันต์ ผึ่งบรรหาร 

พัฒนาบุคลากรหลักสูตวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 

3-6 พ.ค. 61 จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดชุมพร 
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หลักสูตร/เรื่องที่เขา้รับการ

พัฒนาศักยภาพ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เข้ารบัพัฒนา
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15. ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล 
39 อ.สุชิรา  นวลก้าแหง สัมมนา เร่ือง หลักเกณฑ์และ

คุณสมบัติขอรับรองความรู้ความ
ช้านาญในการประกอบวิชาชพี
วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมป้องกัน
อัคคีภัย 

9 พ.ค. 61 ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 
โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

40 1. อ.สมคิด ฤทธิ์เนติกุล 
2. อ.ยศวรรธน์ จันทนา 
3. อ.ปริยากร บัวทอง 
4. อ.วาสนา วงศ์ษา 
5. อ. ว่าที ่ร.ต.วรชัย ศรีสมุดค้า 
6. อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ ์
7. อ.โกศล พิทักษ์สัตยาพรต 
8. ผศ.กฤษฎิ์พนธ ์พรรณรัตนชัย 
9. อ.สุธิรา  เบญจานกุรม 
10. ผศ.บุญรอด ทองสว่าง 

ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

9-11 พ.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

41 อ.สุชิรา  นวลก้าแหง งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ
ด้านเทคโนโลยีระบบฟา้และ
ผลิตภัณฑ์ LED ที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 

10 – 12 พ.ค. 61 อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพค เมืองทองธาน ี
กรุงเทพมหานคร 

42 อ.วรชัย  ศรีเมือง ฝึกอบรม หลกัสูตร “คณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาและการจัดการ
เชิงบูรณาการกับการทา้งาน” 

15 – 17 พ.ค. 61 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏก้าแพงเพชร 

43 1. อ.พิพัฒน์ ชนาเทพาพร 
2. อ.สุชิรา นวลกา้แหง 
3. ผศ.สนธยา วันชัย 
4. ผศ.ทิวา แกว้เสริม 
5. อ.ขุนแผน ตุ้มทองค้า 
6. อ.นภาพร ตุ้มทองค้า 
7. ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 
8. อ.น้้าผึ้ง  พูนวิวัฒน ์
9. อ.โกศล พิทักษ์สัตยาพรต 
10. อ.สุวิมล เทียกทุม 
11. อ.นฤมล วันน้อย 
12. อ.พีรวัฒน์  สุขเกษม 
13. อ. ว่าที่ร.ต.วรชัย ศรีสมุดค้า 
14. อ.วาสนา วงศ์ษา 
15. อ.ศิวดล แจ่มจา้รัส 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายจัดทา้
ผลงานทางวิชาการ 2561” 

16-18 พ.ค. 61 The Bloom Boutique 
Hotel & Resort อ้าเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

44 อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูม ิ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานทดแทน หลักสูตรด้าน
การผลิตก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบ
ต่าง ๆ รุ่นที่ 2 

16-18 พ.ค. 61 โรงแรมบ้านสวยอุบล กอล์ฟ 
แอนด์ รีสอร์ท อา้เภอวาริน
ช้าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

45 อ.บุษบากร คงเรือง อบรมหลักสูตร “5สกับการเพิ่ม
ผลผลิต” รุนที่ 59 

18 พ.ค. 61 ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ซอย
พัฒนาการ 18 
กรุงเทพมหานคร 

46 อ.สุชิรา  นวลก้าแหง กิจกรรมภายใต้โครงการ “ไฟฟา้
และอัคคีภัยในบา้น....ป้องกัน
อย่างไร” 

19 พ.ค. 61 ห้องประชุมการไฟฟา้เขต 3 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
จังหวัดนครราชสีมา 
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47 อ.สุชิรา  นวลก้าแหง อบรมขั้นพั้นฐานความรูว้ิศวกรรม
โยธาเพื่อเตรียมความพร้อม
ส้าหรับการขอรับใบอนุญาตระดบั
ภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคคล
ทั่วไป รุ่นที่ 1 

24-26 พ.ค. 61 ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม
แอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

48 ผศ.ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล อบรม หลักสูตรการสร้าง
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูก
ผลไม้เศรษฐกิจ รุ่นที่ 1 

30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 
61 

ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร
ปฏิบัติการวิจยักลาง สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร  

49 อ.สุชิรา  นวลก้าแหง อบรม เร่ืองการค้านวณกา้ลังรับ
น้้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม 

1 มิ.ย. 61 ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(วสท.) กรุงเทพมหานคร 

50 อ.ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดค้า สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The 
Internet of Things” Seminar 
& Workshop รุ่นที่ 12 

2-3 มิ.ย. 61 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
906 ชั้น 9 อาคารรัตน
คุณากร มหาวิทยาลยัรังสิต 
จังหวัดปทุมธาน ี

51 อ.นรัตว์  รัตนวยั อบรมสอนออกแบบ Photoshop 
ขั้นพื้นฐาน (CS6 และ CC) 
หลักสูตร 8 ชั่วโมง 

5 มิ.ย. 61 บริษัท SIAM2DESIGN จ้ากัด 
สาขาพระราม 5 จังหวัด
นนทบุร ี

52 1. อ. ว่าที ่ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 
2. อ.เอราวัณ ชาญพหล 

อบรมสอนออกแบบ Photoshop 
ขั้นพื้นฐาน (CS6 และ CC) 
หลักสูตร 8 ชั่วโมง 

5 มิ.ย. 61 บริษัท SIAM2DESIGN จ้ากัด 
สาขาพระราม 5 จังหวัด
นนทบุร ี

53 อ.ยศวรรธน์ จันทนา อบรมสอนออกแบบ Photoshop 
ขั้นพื้นฐาน (CS6 และ CC) 
หลักสูตร 8 ชั่วโมง 

5 มิ.ย. 61 บริษัท SIAM2DESIGN จ้ากัด 
สาขาพระราม 5 จังหวัด
นนทบุร ี

54 ผศ.ทิวา แกว้เสริม ประชุมสัมมนาการขบัเคลื่อน
ชุมชนท่องเท่ียวภายใต้โครงการ
ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวถิ ี

13-15 มิ.ย. 61 ห้องแกรนด์ไดมอนบอลรูม 
ศูนย์การแสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพค เมืองทอง
ธานี อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

55 อ.สุวิมล  เทียกทุม สัมมนา เร่ืองการเขียนการผลิต
และการเผยแพร่ต้ารา หนังสือ
วิชาการระดับอุดมศึกษา 

14-15 มิ.ย. 61 โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ 
บาย เซ็นเตอร์พ้อยท์ 
กรุงเทพมหานคร 

56 ผศ.ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล ประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช
แห่งชาติ ครั้งที่ 15 

19-21 มิ.ย. 61 ห้องประชุมภูมิระพ ีโรงแรม
เชียงใหม่ภูค้า จังหวัด
เชียงใหม่ 

57 บุคลากรทั้งคณะ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา้แผน
ยุทธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2561 - 2565 

20-21 มิ.ย. 61 ห้องประชุมราชภฏักสิการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
หลักสูตร/เรื่องที่เขา้รับการ

พัฒนาศักยภาพ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เข้ารบัพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที่ 

58 1. อ.อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท ์
2. อ.พิทักษ์ จิตรส้าราญ 

อบรมหลักสูตรการสร้างโปรแกรม
ร้านค้าออนไลน์ (E-Commercial 
Shop)  

20-21 มิ.ย. 61 ส้านักงานเด็กดีมีเดีย 
พันธ์ทิพย์พลาซ่า ต้าบลช้าง
คลาน อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

59 อ.ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดค้า ประชุมวิชาการ ECTI-CARD 
2018 ครั้ง 10 ภายใต้หัวข้อ “การ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 
4.0 “ 

26-29 มิ.ย. 61 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอรว์ิว 
จังหวัดพิษณุโลก 

60 อ.โกศล พิทักษ์สัตยาพรต ประชุมวิชาการ ECTI-CARD 
2018 ครั้ง 10 ภายใต้หัวข้อ “การ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 
4.0 “ 

26-29 มิ.ย. 61 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอรว์ิว 
จังหวัดพิษณุโลก 

61 อ.บุษบากร คงเรือง อบรมหลักสูตร เทคนิคการลด
ต้นทุนผลิตด้วยระบบปรับปรุงสาย
ธารแห่งคุณค่า : VSM  

3-4 ก.ค. 61 ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)    
ซอยพัฒนาการ 18 
กรุงเทพมหานคร 

62 1. สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บวัเปรม 
2. อ.มานะ อินพรมม ี
3. อ.สุชิรา นวลกา้แหง 
4. อ.อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท ์
5. อ. ดร.เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน ์
6. อ.นภาพร ตุ้มทองค้า 
7. อ.พิทักษ์ จิตรส้าราญ 
8. อ.น้้าผึ้ง  พูนวิวัฒน ์
9. อ.โกศล พิทักษ์สัตยาพรต 
10. อ.ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ ์
11. อ.เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ 
12. อ.สุวิชา พุทธารัตน์ 
13. อ.นฤมล วันน้อย 
14. อ.สุวิมล เทียกทุม 
15. อ.บุษบากร คงเรือง 
16. อ.การันต์  ผึ่งบรรหาร 
17. อ.จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว 
18. อ.ธนภัทร วรปัสสุ 
19. อ.นรัตว์ รัตนวัย 
20. อ. ว่าที ่ร.ต.วรชัย ศรีสมุดค้า 
21. อ.พีรวัฒน์ สุขเกษม 
22. อ.ศิวดล  แจ่มจ้ารัส 
23. อ.ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร 
24. อ.พรทิศา ทองสนิทกาญจน ์
25. อ.ประธาน  เรียงลาด 
26. อ.หทัยนุช จันทร์ชยัภูม ิ
27. อ.ณัฐพงษ์  ภู่ระหงษ ์
28. อ.ธนภัทร มะณีแสง 
29. อ.วรชัย  ศรีเมือง 
30. อ.สุธิรา  เบญจานุกรม 
31. อ.สุชาติ  เขียวนอก 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชา
กร และสายปฏิบัติการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
อบรมเชิงปฏิบัติการในงานบริหาร
และธุรการ นอกสถานที่ ประจ้าปี 
2561 

6 – 7 ก.ค. 61 Dragon Beach Resort 
พัทยา อ้าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ี
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
หลักสูตร/เรื่องที่เขา้รับการ

พัฒนาศักยภาพ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เข้ารบัพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที่ 

32. ผศ.อนงค์พรรณ หัตถมาศ  
63 1. อ.พิพัฒน์ ชนาเทพาพร 

2. สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บวัเปรม 
3. อ.ปิยพงศ์ บางใบ 
4. อ.ศิริวรางค์ ปทุมมาศ 
5. ผศ.ศันสนีย์ อุตมอ่าง 
6. อ.สุชิรา นวลกา้แหง 
7. อ.สมคิด ฤทธิ์เนติกุล 
8. อ.ยศวรรธน์ จันทนา 
9. อ.ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสมุดค้า 
10. อ.เอราวัณ ชาญพหล 
11. อ.ธนภัทร มะณีแสง 
12. อ.พีรวัฒน์ สุขเกษม 
13. อ.น้้าผึ้ง พูนวิวัฒน ์
14. อ.ขุนแผน ตุ้มทองค้า 
15. อ.นรัตว์  รัตนวยั 
16. อ.พิทักษ์ จิตรส้าราญ 
17. อ.โกศล พิทักษ์สัตยาพรต 
18. อ.นฤมล วันน้อย 
19. อ.จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว 
20. อ.ประธาน เรียงลาด 
21. อ.ศิวดล แจ่มจา้รัส 
22. อ.สุชาติ เขียวนอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน
รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ประจ้าปกีารศึกษา 2560  

13-15 มิ.ย. 61 ยูงทองวิลล่า อา้เภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

64 อ.ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร โครงการการใช้โปรแกรม 
INMUCAL-Nutrients V.3 

19-20 มิ.ย. 61 สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
จังหวัดนครปฐม 

65 อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ ์ ประชุมวิชาการ ECTI-CARD 
2018 ครั้ง 10 ภายใต้หัวข้อ “การ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 
4.0 “ 

26-29 มิ.ย. 61 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอรว์ิว 
จังหวัดพิษณุโลก 

66 อ.สุธิรา  เบญจานกุรม 
 

ประชุมวิชาการ ECTI-CARD 
2018 ครั้ง 10 ภายใต้หัวข้อ “การ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 
4.0 “ 

26-29 มิ.ย. 61 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอรว์ิว 
จังหวัดพิษณุโลก 

67 อ.ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสมุดค้า อบรม DESIGN OF 
EXPERIMENT เทคนิคการ
ออกแบบการทดลอง เป็นวิธกีาร
ทางสถิติ 

3-5 ก.ค. 61 โรงแรมเอวาน่าแบงคอก 
กรุงเทพมหานคร 

68 อ.นรัตว์ รัตนวัย อบรม DESIGN OF 
EXPERIMENT เทคนิคการ
ออกแบบการทดลอง เป็นวิธกีาร
ทางสถิติ 

3-5 ก.ค. 61 โรงแรมเอวาน่าแบงคอก 
กรุงเทพมหานคร 

69 1. อ.ปิยพงศ์ บางใบ 
2. อ.พิพัฒน์ ชนาเทพาพร 
3. อ.เอราวัณ ชาญพหล 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชา
กร และสายปฏิบัติการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
อบรมเชิงปฏิบัติการในงานบริหาร

6 – 7 ก.ค. 61 Dragon Beach Resort 
พัทยา อ้าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ี
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
หลักสูตร/เรื่องที่เขา้รับการ

พัฒนาศักยภาพ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เข้ารบัพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที่ 

และธุรการ นอกสถานที่ ประจ้าปี 
2561 

70 1. อ.วิทยา  หนูช่างสิงห์ 
2. อ.ปัญญา  เทียนนาวา 
3. อ.ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ ์
4. อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูม ิ
5. อ.ธนภัทร มะณีแสง 
6. อ.สุวิมล  เทียกทุม 
7. อ.บุษบากร คงเรือง 
8. อ.นรัตว์ รัตนวัย 
9. อ.เอราวัณ ชาญพหล 
10. อ.สุชาติ  เขียวนอก 

ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและ
การจัดการและสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต 

9-11 ก.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภฏัจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี และ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ีจังหวัด
กาญจนบุร ี

71 1. อ.สุชิรา  นวลก้าแหง 
2. อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ ์
3. อ. ว่าที ่ร.ต.วรชัย ศรีสมุดค้า 
4. อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูม ิ
5. อ.สุธิรา เบญจานุกรม 

กิจกรรมรณรงค์ แนะน้าการใช้
ไฟฟ้าอยา่งปลอดภยัและปอ้งกัน
อัคคีภัย ภายใต้โครงการ “ไฟฟ้า
และอัคคีภัยในบา้น....ป้องกัน
อย่างไร” 

14 ก.ค. 61 ห้องประชุมการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค เขต 2 จังหวัด
พิษณุโลก 

72 1. อ.ศานต์ พานิชสิต ิ
2. อ.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง 

อบรมหลักสูตร “Robotics 
Trainer Camp” การออกแบบ
เครื่องยิงลูกบอลแบบวิถโีค้ง 
(Projectile)  

12-13 ก.ค. 61 ห้อง CC308 อาคารศูนย์
ประชุม อุทยนวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธาน ี

73 อ.ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดค้า อบรมเชิงปฏิบัติการด้านภูมิ
สารสนเทศด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ 
หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อากาศยายไร้คนขับเพื่อการส้ารวจ
และจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม” 

16-17 ก.ค. 61 ห้องประชุม 209 ชั้น 2 
อาคารเอกาทศรถ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 

74 อ.ยศวรรธน์ จันทนา อบรม Basic Network 
Installation and 
Troubleshooting  

17-20 ก.ค. 61 บริษัท ไอซีที เทรนนิ่ง เซ็น
เตอร์ จ้ากัด (ศูนย์อบรม 
ITCERT) ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

75 1. อ.ธนภัทร วรปัสส ุ
2. อ.พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ 

ประชุมวิชาการและนา้เสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 

21 ก.ค. 61 อาคารประภาภรคอนเวนชั่น
ฮอลล์ มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น 

76 1. อ.ศานต์ พานิชสิต ิ
2. อ. ดร.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
Internet of things 

21-22 ก.ค. 61 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
906 อาคารรัตนคุณากร 
มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด
ปทุมธาน ี

77 ผศ.สนธยา วันชัย อบรม “สร้างนักวจิัยรุ่นใหม่” 
(ลูกไก่) รุ่นที่ 6 

30 ก.ค. – 3 ส.ค. 61 ห้องประชุม ศว 115 อาคาร
วิทยสโมสร มหาวิทยาลยัราช
ภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก 

78 1. อ.วิทยา  หนูช่างสิงห์ 
2. อ.ปัญญา  เทียนนาวา 
3. อ.ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ ์
4. อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูม ิ
5. อ.ธนภัทร มะณีแสง 
6. อ.สุวิมล  เทียกทุม 

ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและ
การจัดการและสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต 

1 ส.ค. 61 บริษัท Okamoto (Thai) 
Co.,Ltd จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ 
บริษัทอุดมชัย เพ้นท ์จ้ากัด 
จังหวัดสมุทรปราการ  
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
หลักสูตร/เรื่องที่เขา้รับการ

พัฒนาศักยภาพ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เข้ารบัพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที่ 

7. อ.บุษบากร คงเรือง 
8. อ.นรัตว์ รัตนวัย 
9. อ.เอราวัณ ชาญพหล 

79 อ.จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแกว้ งาน “เกษตรนเรศวร คร้ังที่ 15” 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
นวัตกรรมการอบแห้งและแช่เยือก
แข็ง ผัก ผลไม้ และสมุนไพร 

2 ส.ค. 61 คณะเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

80 อ.การันต์ ผึ่งบรรหาร งาน “เกษตรนเรศวร คร้ังที่ 15” 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ใช้สารก้าจัดวัชพืชอยา่งถูกวิธี 

2 ส.ค. 61 คณะเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

81 อ.ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร งาน “เกษตรนเรศวร คร้ังที่ 15” 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
นวัตกรรมการอบแห้งและแช่เยือก
แข็ง ผัก ผลไม้ และสมุนไพร 

2 ส.ค. 61 คณะเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

82 1. อ.ปิยพงศ์ บางใบ 
2. ผศ.ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 
3. อ.ธนภัทร วรปัสส ุ
4. อ.พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ 

งาน “เกษตรนเรศวร คร้ังที่ 15” 
และโครงการอบรมให้ความรู ้เร่ือง 
การเพาะเลี้ยงปลาสลิดเชิงพานิชย์ 
และเร่ืองการเพาะเลี้ยงกุ้งเชิง
พานิชย ์

2 ส.ค. 61 คณะเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

83 1. อ.ศานต์ พานิชสิต ิ
2. อ. ดร.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน
บอร์ด KidBright และการใช้งาน 
NETPIE Platform” ภายใต้
โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่ง
ในโรงเรียน (Coding at School 
Power by KidBright) 

8-9 ส.ค. 61 ห้อง CC405 อาคารศูนย์
ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธาน ี

84 1. อ.วรชัย ศรีเมือง 
2. อ.โกศล พิทักษ์สัตยาพรต 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน
บอร์ด KidBright และการใช้งาน 
NETPIE Platform” ภายใต้
โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่ง
ในโรงเรียน (Coding at School 
Power by KidBright) 

8-9 ส.ค. 61 ห้อง CC405 อาคารศูนย์
ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธาน ี

85 อ.โกศล พิทักษ์สัตยาพรต มหกรรมวิจยัแห่งชาติ 2561 
(Thailand Research Expo 
2018) 

10-11 ส.ค. 61 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร 

86 อ.สุชิรา  นวลก้าแหง มหกรรมวิจยัแห่งชาติ 2561 
(Thailand Research Expo 
2018) 

12-13 ส.ค. 61 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร 

87 อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ ์ สัมมนาเร่ือง “เตรียมตัวพร้อมใจ
รับมือภัยพิบัติ” 

14-16 ส.ค. 61 ห้องคอนเวนชั่น ซี โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

88 1. อ.วาสนา วงศ์ษา 
2. อ.นภาพร  ตุ้มทองค้า 

อบรมหลักสูตร JAV010 : JAVA 
Servlet and JSP for Web 
Programming (J2EE) Level I – 

20-24 สิ.ค. 61 สถาบันวิทยาการ สวทช. 
อาคารส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
หลักสูตร/เรื่องที่เขา้รับการ

พัฒนาศักยภาพ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เข้ารบัพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที่ 

Basic Web Application : การ
พัฒนาภาษา JAVA Web 
Application ที่ท้างานบน Server 
ระดับที่ 1- การสร้าง Web 
Application เบื้องต้น 

แห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6 ถนน
พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

89 1. อ.ศิริวรางค์ ปทุมมาศ 
2. อ.ศานต์ พานิชสิต ิ

โครงการพัฒนาครูใหม่ในโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ
การเข้าสู่วิชาชีพ (Induction 
Period) 

23 ส.ค. 61 ห้องประชุมส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์เขต 3 อ้าเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

90 1. อ.ศานต์ พานิชสิต ิ
2. อ. ดร.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง 

โครงการพัฒนาครูใหม่ในโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ
การเข้าสู่วิชาชีพ (Induction 
Period) 

24 ส.ค. 61 ห้องประชุมส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์เขต 2 อ้าเภอหล่ม
เก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

91  อ.วรชัย ศรีเมือง อบรมเชิงปฏิบัติ มาตรฐานการ
ปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย 
(Human Subject Protection-
Standard Course) 

12 ก.ย. 61 ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 208-
209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 

 
2. บุคลากรสายสนับสนุน 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
หลักสูตร/เรื่องที่เขา้รับการพัฒนา

ศักยภาพ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เข้ารบัพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที่ 

1 ดร.ภาวนา จันทรสมบัต ิ ศึกษาดูงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม 
งานวิจัย 

6 ก.พ. 61 อนุสาวรีย์ทา้วสุรนารีและ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

2 บุคลากรทั้งคณะ ประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบาย       
แผนกลยุทธ ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7 ก.พ. 61 ห้องประชุมราชภฏักสิการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3 1. นายเทพ เพยีมะลัง 
2. นายเกรียงยศ  ไทยช้อย 
3. นางสาวบุษยามาส นามพุทธา 
4. นางณัฐณิชา  อินจ้าปา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจา้ปีการศึกษา 
2560  

13-15 มิ.ย. 61 ยูงทองวิลล่า อา้เภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

4 นางกุลทินี ปานแดง สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คลาย
ปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซ้ือจัด
จ้าง ฯ พ.ศ. 2560” ครั้งที่ 2 

34-24 มี.ค. 61 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
ซิตี้ จอมเทียน อา้เภอสัตหบี 
จังหวัดชลบุรี  

5 นางกุหลาบ  ชาติชะนะ อบรมหลักสูตร การจัดท้าแผนปฏิบัติ
การและการเขียนโครงการ รุ่นที ่21 

13-14 มิ.ย. 61 โรงแรม ที.เค พาเลซ ถนน
แจ้งวัฒนะ 15 
กรุงเทพมหานคร 

6 บุคลากรสายสนับสนุนทั้งคณะ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ความรู้ ทักษะการวิเคราะห์ และ
ประเมินค่างานเพื่อก้าหนดตา้แหน่ง 
ระดับช้านาญการของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

18 พ.ค. 61 ห้องประชุมปทุมมา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

7 บุคลากรทั้งคณะ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา้แผน
ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

20-21 มิ.ย. 61 ห้องประชุมราชภฏักสิการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล 
หลักสูตร/เรื่องที่เขา้รับการพัฒนา

ศักยภาพ 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เข้ารบัพัฒนา

ศักยภาพ 
สถานที่ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ พ.ศ. 
2561 - 2565 

8 1. นางณัฐณิชา  อินจ้าปา 
2. นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ ์
3. นางสาวบุษยามาส นามพุทธา 
4. นางสาวศิริลักษณ์ บุญศิร ิ
5. นางสาววิไล  สุกแก้ว 
6. นางสาววิรงลอง ทองขาว 
7. นางกุลทินี ปานแดง 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชากร 
และสายปฏิบัติการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในงานบริหารและธุรการ นอกสถานที ่
ประจ้าป ี2561 

6 – 7 ก.ค. 61 Dragon Beach Resort 
พัทยา อ้าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 

 
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ระดับคณะ 
 

องค์ 
ประกอบคุณภาพ 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด) 

ระดับคุณภาพ 
0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
                 เร่งด่วน 
1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 6 2.33 5.00 3.19 3.36 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
2. การวิจัย 3 3.90 5.00 3.48 4.13 การด าเนินงานระดับดี 
3. การบริการ
วิชาการ 

1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2  5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
รวมตัวบ่งชี้ 13 4 7 2   

ผลการประเมินเฉลี่ย 2.72 5.00 3.34 4.04 ระดับดี 

ระดับคุณภาพ พอใช้ ดีมาก พอใช้ ดี การด าเนินงานระดับดี 

 
กิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ 
 

ล าดับที่ โครงการกิจกรรม 
วันเวลาที่
ด าเนินการ 

สถานที ่ หมายเหตุ 

1 ประชุมถ่ายทอดนโยบาย แผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมราชภฏักสิการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์  

 

2 พัฒนาบุคลากรหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

3 – 6 พฤษภาคม 
2561 

จังหวัดสมุทราสงคราม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดชุมพร 
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ล าดับที่ โครงการกิจกรรม 
วันเวลาที่
ด าเนินการ 

สถานที ่ หมายเหตุ 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขยีน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหลักสตูรและระดับคณะ 
ประจ้าปีการศึกษา 2560 

13 – 15 มิถุนายน 
2561 

ยูงทองวิลล่า อ้าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท้าแผน
ยุทธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 - 2565 

20 – 21 มิถุนายน 
2561 

ห้องประชุมราชภฏักสิการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

5 ประชุมเตรียมความพร้อม รับการ
ตรวจเยีย่ม และตดิตามการ
ด้าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร
และระดับคณะ ประจ้าปีการศึกษา 
2560 

29 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมราชภฏักสิการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

6 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
สายปฏิบตัิการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และอบรมเชิง
ปฏิบัติการในงานบริหารและธรุการ
นอกสถานท่ีประจ้าปี 2561 

6 - 7 กรกฎาคม 2561 Dargon Beach Resort  

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้
และทักษะด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

25 กรกฎาคม 2561  ห้องประชุมปทุมมา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษา
ดูงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ
และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
และการจัดการ ปีการศึกษา 2560 

9 – 11 กรกฎาคม 
2561 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้าน
จอมบึง จังหวัดราชบุรี และ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบรุ ี

 

9 ประชุมตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
ประจ้าปีการศึกษา 2560  

25 – 27 กรกฎาคม 
2561, 2-3 สิงหาคม 

2561 

ห้องประชุมราชภฏักสิการ, 
ห้องประชุมปทุมมา, 
ห้องเรียน 17305 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

10 การจัดประชุมเพื่อตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
คณะ ประจ้าปีการศึกษา 2560 

27 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมราชภฏักสิการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ภาพกิจกรรมที่ส าคัญในรอบปี 
 

งานท าบญุปีใหม่ 5 ม.ค. 61 
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โครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 17 – 18 ม.ค. 61 
 

 

 

 

 
 
 

 



 

รายงานประจ าปี 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  | 48  

อบรมมารยาทไทย 25 ม.ค. 61 
 

 

 
 

ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 2 ก.พ. 61 
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อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 27 มิ.ย. 61 
 

 

 
 

กิจกรรมด านา ณ แปลงเกษตรผสมผสาน 8 ส.ค. 61 
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ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  27 ส.ค. 61 
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คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา  
1. อาจารย์ สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
3. อาจารย์พิพัฒน์  ชนาเทพาพร  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 
4. อาจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวางแผน 
5. นางภาวนา  จันทรสมบัติ  หัวหน้าส้านักงานคณบดี 
 
คณะผู้จัดท า 
1. นางกุหลาบ  ชาติชะนะ   ปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่งหัวหน้างานวิจัยและการวางแผน 
2. นางณัฐณิชา  อินจ้าปา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางวิชชุลดา องอาจ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวบุษยามาส  นามพุทธา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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